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I. Selskabet og dets Medlemmen
!1.

P,oskilde og ODegre Fualeskydnings-Setskåb (R. & O F, S.)

cr sliliet den 28. August Aar 1?ST Selskalret hår til gornåat

vcd 
^lholdclse 

af Skire- og Fuglcsk,dninger dt indøve

og vcdlig.holde Mciuedrr.ln.s Skld.fældigh.d samt lcjliA-
hcdsris aL sanle MedlcDncne til sclskabeligc Sur1mcnkon'

52.
Son MetUem aJ Selskabel kd oPtag6 elhver hædcriig og

uberyglel Mand, som har Bopæl i ltoskitde eller i Bvens Om-

€An. (Ved Omeg! skar foBtaas en Mstand fh Roakilde paa

15 kn Radiusl. Metucmmer, som frafiltter Roskilde Bv ener

omcgn kån, saa,freml de ønsker det, vedbLive at værc Med_

lenher a,f Selskabet.

t3.
Enhver, som ønsker at indhæde som Medlem åJ Sclskabet,

haa lade sig fore€ræ af et år dettes Medlemmc!. Bestvrclse!
ladcr derefter forcta8e Ballotation ove! Kanilidaten (Ba1lo'

iaticn aflroldes kun paa GenelBl4oisåmihgsdagc! sml Da-

gen f ør Fuglskydriigen),

t4.
Et Medlm, em har gFr-t sig sellig fodjent af ser€kabet,

kan Bestyrelsen -- saaftmt alle dds Medlerder er diSe
derom -- foreslaa udnævdl til,æresmedlon al selskab.t Ud-
nævnelsen lkal ske laa en Genet?toBamling -aEresmedlem-

me. botaler jkke Kontinget.

$5'
v€d oltsSels€ 'i selskabct beiales 10 Kf t Inds:hud I @r-

liat (ontingenL svarer eihverL Medld 25 Kr', som skal bela-
les i Aarcts første Lvqftal. Nsa et Medlem skmt 3 Gange

varsl€t - ikke har beLalt srt Kontinget, udstettes han aJ Ser-

skå d r.or Rontingeltct eftoldcr hvet Medlm e€t Nm'
m€r til Fugieskydningm samt f.i Frokost (ekæl Diikkevaær
og Betjening) p@ Fugleskydningsdaae! Nævnte Retti8heder
ef betinge4 åf,, at Aarskonlingentet d beta,lt forlnds Fugle-

$6.
udmeldels a.f selskabsl sha.l ske skiftligt li1 Betvrelsa

inden hvcrt Aans 31. Deccmber, Sker Udmeldelscn laa andcn
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Tid åf Aafet, ma Kontingentct svares for hele Aaret indtil
den paafølgelile 31, DeceInber_

l7
Til erthvst nl.t Medldn udteleres et Ekstt af Sejskab€ts

Lore smt Sclskåbets Emblem. Mcdl€hnrer skat attid nær.
selskabets Ehblem aed ålrc Setskabcts SkydniD8cr og sc!
lkabelite SMmenkorutel For Undta.lelse hcraf betales 1

I<rcne i Bøde. - FuglekorAcn tuo.ttåger ct særtigt Baand,
Fuglekongebaddet, som skå1 aflevcrcs åd den afgaae.lc til
den nye Fuglekonge. Formaden oA de wligc Bestyr.lses-
bedlemer bærer ved aile @enbførte trejligh.der dc 6ær-
rige Best'ælss-Emblemer, som skal aflevcres vel F!?h,æd-al,
3en, - Allc Seiskab.t6 Enblem.. cr Sctskabets Ej6d.ar og
skal ved Udtræden al Sclskdb.t tilbåAelevercs Besryrolsen,

|i8
dn Deltagere i d,e selskabeliae samnenkonrstcr håf €t-

hvert Medlem &et til åt heittage tilrejsenite Beken.ltc, naar
dise forinden er arDeldte for B€styrelsen. V€d størae Fest,
lighede! indenio! Selskabct kån oAsaa Medj€nrmernes Damer
dertiaA€. -- Enhver Dettage. har pligr tit at rdvisc goal og
sømneliS Otføsel ved Selskåbei,s Skydninger og Såhrnen-

IL Generalforsamlingen og Selskabets
Bestyrelse,

s0.
Ceneralforsahlingcn .r Selskat{ts hojcste Ml,ndighcrl, oA

enlrver påa denrc taget Beshrtning kån iktre sppeltcr.s til
nogo højqe cller ånden Instans elter til Dotnstolene, Ved
BB,rl@rt lil hvert enkett Mdlem 0g med 8 Dages Varsel
indkald€G t CseraEobamling, der sk4t atholdes sencst
hveft AaN Al]rjl Mened m.d tolsendc Dagsorden:

1. Vdlrj o! DiritJ. t,
2. Fornentleit qIt@!t!Ja- B.:rct tuq o,r a.isirdbrrs

Vitksontlæd i det lortøbre Adr.
3. Kasscf.re Jrcntkalg(r.!. r.1)itreredt: R.!J skdber.
I, Rehd .lli,1lt (l etl. hitnko"t . Forskt!.
5. ltdrg 4l A.srt/r./s.srr€4t.k1rk. olt tq)?Ied t.r.
l;. valg (l Retisat.t oø l?..isorsxllldart.
7, Ex. tuctt.

Ku GeneelroMhlinger kån redtage rirændrinAcr, og
F orslsg hertil nu være jrilgivet tit Bestyrelscn sencst 5 DaSe
forinde! GeebuoMlinBen afholdes. Tjl Vedtag.rse af Lov_
Iomndringe. kræ\'es mindst rA af de afgivne Ste!frer, Vcd
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ariFeSagergældera,lhindeligt StdnmeflerLel. Ekstleldi-
ner Gserauorsamling kan Bestyrelsen irdkalde såa oite ds
findd det nødvendi8t og ellers saalr€mt 25 Medlemner inrl-
give. BlriftliA motiveret Be8æring dercm !i1 Bestyrelsen. -For at en ekstraoFlinær' Genomliorsamling kar taAe ayldig
I]esluteing. Daa mindst rh ål SelLskabets Mediemmer være iil
Stcde, Modcr ct saatialt ADtal ikkc, da Rfholdes rned hoj€l 8
Dages Varsel s ny Cenelauorsahling paa hvjlken d3 almin-
deligi St€mmeflcrtal gor Udslågel, dog undlagel Irvændrin-
gcr til hvitke, der trdkrævcs t/rt al de afgivnc Stemner,
Beslrtning om el Meillens Eksr<rusio! a,f Selskabet skål a,1tid

tages paa en G$eralforsamlDg, hvor v.dkommende Medlem
haf Ret til at møde.

I10
1il at vareta8e S.lskabcls Inf.resser !ælg.s, tåa den or-

dinæm GercralforsamlinA, en Bestyrelsc bcsiæerilc aX ?
Medlcmmer, åf hvilkc de 2 skal aælges blandt Medlemfter
inde.Jor Byens Omegn. Endvidere skal, saavidl mulig| mindst
3 af Bestyrclsens Mcdlcmmer være aktive Skytte!, Bcsty-
relsed værges fo. 2 Aar ad Gånge! saledesi al der del ene
Aar vælges 4 og det and€t Aar 3 M€aUommer, Cenvalg ke
rinde Sted. Paa d6t forste BestyFls€srode erter C€neråxor-
samlingen kmslitucrer Bestyrclsen sig og velA.r Forhand,
Næstfolhatrd, LåFserer og Sekrcter, såmt 3 Medlemer til

Til et reyidele Regtukabme vælges 2 Medlehher, hvis
Funktionstid fastsættes til 2 Åa.. saareds at de! hvert Ad
aJtlar æn og vælge æn Revisor. Dndvidere skel dcr vælges
en RevisorsupPlest. Genvålg af Rerirsof o8 Rdisors$pleant
kan firdc Stcd, Dccision og Decha€c for Reglskaheue giles
ved den odinære C€neralfo*ahling. Regnska Baarel, følger

B€styrersd er dsvarlig for, åi der tr tegnet lovpligiiae
Ulykks- og -drs'anforsikringer, Itgesom den er Joryligt€t til
&l holde Selskåhei,s Efiekter, b1€nd- 08 tlveriforsikrede.

lII. Fugleskydningen og hvad dermed
staar i Forbindelse.

\11
I hvert Aars Juli Maaned afholdcs Fugleskydringer i hvil-

ken iue Selstab.ls ltedtcfther er delagtige. SkydninAens Re-
sullat afgø! hviiket Mcdl€m, der skol værc Selskabets Fugle-
konge i d€t FaaJolgende Aat, sht Fordelingen af de ovrige
Cflinster. Medlemnrcr, som ikke øNker at blive Fuglekonge,
bør gilc Bostytelseh M€ddelels€ herch ssesl paa Fugle-
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I 12.

Ned,skydes KolgeAevinsten for et Medlem, som ikke oNke!
at blive !\glekonge, erhotder hh den næstbedste CeviNt og
den, som denæ Gevust er tilfaldet, Jaar Korgegcvinsten og
oliver Selskalets Fuglekonge Skulde d€t Medlen, hvdr næst-
b.dste Gevinst €r tirfalde!, heUer ikkc ønskc at blile FuAle-
konAe, eaar d6n lil den tledi€'bedsLe og saå 4reddele!,

$ 13.

Dagen lor Fuglelkydningen anbrilacs Fuglen laa dcns bc-
stente Plad,s, og der Ioretages Indskydning at de RilLcr, $Dr
skal bcnyttes ved Fugloskydningen. Endvidere arhord,es Barlo-
tation over foæsraaede randidater til Optagelsc i Selskabel.

s 14.

Paa FuAl6kyilningsdagen aJheDtes Aarets lnAl€konge paa
hans Bopæl af SelskabeLs Fornand såmt et cller flere ts€sty-
rclsesmeillomner og ledsages til det a,f Bestyre-lse! bekendt-
gjorle Modested, hvor de Medlehme!, som ønsk.r at deltage
i N€dskydning af Ftrglen bor være til Stede Kl. 9,30 for at
r@diå8p !'ug rkor Ccn Kl. q,45 bpgiver Delragernc s'g i tr-
let Folge til gkydepladson-

I 15.

Efter Ankomst til Skldepladsen skal der blddl Skyltemc
rælges 2 Domhere, med et Medlem åf Skyde-
ud,vålget, afAor alle xnder Skldningen er.t. olstæede Tvivl-
6pørgshul. Disse Dom€r€s Kendelse ku ikke appetleles.

.s 16.

Forinden Skydning€n paalregJndes udtrækter hrer etlkelt
Skytte et Nuinmer. De udhukne Numre ei bestcmende tor
i hv'lken Rækkc{olg. Skytteme skål afgive deres Skud- Med-
lenmer, aom m6d€r elter åt Skydnilgen er beAy.dt, oA so
onskcr at deltaae som Skytte, km ved Henvenalelse til st Med-
led åf Skydeudvalget faa tildelt ct Ntrmmer, Eån mM dog
ikke a{give Skud forindcn Ne.lskydningen af den følgenite Ge-
vinst er paabeglndt, hvorefter han indtlæder i Skytterncs
Nummefolge, Saafrdt en S&ylte ikke er nil Stede, nær det
.r hans Td til at skr_de, maa han vente til det i nælt€ Om-
garg bliver han6 Tur,

$ l7
Til Fuglens Nedsk'dning bslttes Rifler at T}?e og Kali-

ber efter Bestyrersels Bestemmelse. Rillehe hæ ikke la{tes
f@ Skltten har taget Plaals ved Anrægspæren og Rillens Mun-
ding skal da være vendl mod Ftrgl6tånge!. Det q stæl8t
forbudt åt hsstille elle! at færdes paa skydspladsen med e!



I
ladt Riffel. Ilvis e Iiirfel klikker tilkaldes et Medlem af
skydcudvalgct, sn Jorelager A-fladning a,f Riileh.

g 18.

FuAloh hedskldes i loleende Orden: 1, Rilgcn 2, K!o-
3, l'uglens højre Kto 4. Fuglss lenstre Klo 5,

Halspladeh 6. Hålen ?, Fuglens vastrc Vjnge 8, Fue-
leDs hojre Vingc 9, Brystphnen. DeL gælder ror hver €n-
kell åf GeviNtpldderhe, ai, hele Pl.dM skaL ncdskydc!, Kor-
gcgevinste Ialder io! det Skud, vcd hvilkct den sidste Rcsl,
rf luglen fålder lil Jorden.

. s 19.

Hvjs en SkyLte årgiver sit Skud lorinden det, ilolge Skyt"
ternes Numhrerordcn, er h4ns Ttr lil åi skyde og med dettc
Skud bedslryder en CeliNt liualder Gerinsten den Skylte,
hvis Tu. det vår at ekyde, Ligeledes forholdes hvis to Skytter
skyde! såmtidig sæLede, at d€t ikke kan aigøles hvis Skud,

$ 20.

For N€dskydning åJ hrer enkelt Gevimt tiifalder der dd
paagæld4de gk'.tte en T hgsgevinst, Den Skytle, der hed-
6kyde! Bryslpladd hodtager desuden et KongækJtteemhren,
G€vjster og Tilleg€gevinster skar b*tåå a.f tretearnede Sørv-

$ 21.

Skulde Frglekongm være lraværcnde påa Ftrgleskydnings-
dagd, tilko]mer det Bestylelsss !'ormæd ai præsiilere for
håm, og i Tilfælde af, at d@ lye Fugler.oige ilrke er til Stede
ved Festmåarridet, indtag€r den sk)'tte, sm har ledskudt
Brystpladen, Plåilse som Præ3iilent paå I'uglekongens V€gre,
dog i begge Tiræ]d€ uden åL bære Koigebaudct, som ku
mås !æres af Frglekongs og kn! pad I ugl6kydn nasdaecn.

Den hye Fuglekohge er forylielet til, inden næte Aars
hslskydnins, at sive en malet Skive, der skal være af pas-

ænde Storrelse (helst 50 cm j Diam€ter) efter B€ltlaelsds
neme.e Bstemmebe. aestyrelsn foranlediger den nye Skire
ophængt i Selskabets Sklvosd ing Dagen lør Fugleskyd-
ningsdage!, Aarers I uglekonge er sdviderc forplietet tjl !t
lade lremstille en Sølvpldde Ded sii Nåvn og A{Bta! indglå-
veret til Anbringelse paå (orgebåardet. Pladen sLal være a.t

sannre Slofe]se og ForDr, em de pa l<ongel]anhdel Lidli-

Fere anbraste Sørr?hdet.
Ilvis et Medlem bllver Fu8lekonge mele end een Gang, kan
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dei kun fotdres, &t hm skal Siae d Sølvplade med sit Navn
og Aanstal indgr4veret til Anbrmgelse paa hans tidligere le-
aerede nålede Skive.

I'uglekongd €r Serskabets ÆFsgæsL pM FuglslkydnjnSs-

$ 23.

Allc de ma]ede Skiver samt FotogEfieme og Kongebåan-

det hod SolrTladcrne e! Selskabets Ejddel, Skulde Selska-

lr€t stanls sir Virksnhed skal d Generalforsonring tage

Bc,slulning o4n, hvo! de oventrevde Skiver skal mir.ineesi
jde! det dos skal bemæ*es, aL s.is/ioD.ts fa,rtrrl øJ ,ral.rl
sknat uklrilt nr(u ddBlrilk:s, nte ot ien 4tti.l st.et r.tlbtix.

IV, Skiveskydning.
s 24.

Sels,kabet a,fholiler aarlig 4 skileskydntnger, Dato€rne lor
disse Skydninger fåstsettcs pu den orlinære, åårri8e Gene
ral,forsuling. ELhvert Medl€m kd købe eet euer flere Num-
re, men kd, paa hver skelt Skydedag, ku fåa een Gevist,
Naar Udguteme red Skydnirgen til Amunition, Markor
o.s.v, er fradrageL Indleglerne ved Salg af Numrc, skal Resr
beløbei anvendes tir Gdinste!. Vinderne af disse Cevinster
modtage! cn Rokvisition p@lyd@de det vundne Beløb til Ind-
kob å,f Sdlvgsstande. Rekvisitjonen cr uet']dig, saajreht dcn
ikke er indløst indcn Udgangen af del påå Rekvisitionen ån-

B6tyrelsen kan, paa Selskabets Vegft, som Skyttep!æmie
ved Skiveskydningeme udsæite et Vsdrebæger. Skydningen
ska.t forca@ efte. Hddicapregler- selsk&bets skyd€rdvalg
fastaætter Proportionerne og indfo4r dem i skydeplllokor-

Ved alle Selskabets Skiv.'skyilninger benyttcs Salonrifler.

Fordstænde Love e! vedtagel pM den oritinære Cde'
rsuo.samling den 30- Mårts 1954 og træder i Kråft fla deue

Sdrlidjg cphorer Selsk&lcLs tidligere Love åi, h&ae Gyr-
dighed,

Roskitr4.,.le, 30. Marts 19r 1.

Vaø.tudt ,lørge s.n, virJgo Ardeter, Jøtlten Eanse
C, E. Johq sc". CarI Rasntuss.n, Allr41. iKtdo .I- Nørltø4t.t.

SEI-S1iABETS BESTYRELSE


